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A r c h í v u m 

 
A Szuhavölgyi Bányaüzem története 

1968-1981 
 

Sajtó alá rendezte és közreadja: HADOBÁS SÁNDOR 

 
     Az egykori Borsodi Szénbányák vezetősége bizonyos időszakonként (ál-
talában 10-15 évente) elkészíttette minden üzemének az előző időszakra 
vonatkozó történetét. Ez a feladat a helyi vezetőkre és műszakiakra há-
rult, akik lelkiismeretesen végezték el az alapos tájékozottságot és el-
mélyült kutatást igénylő munkát. Amikor a borsodi szénbányászat a rend-
szerváltozás táján megszűnt, egy-egy üzemről több kötetnyi kézirat ma-
radt hátra, és került közgyűjteményekbe (levéltárakba, múzeumokba) vagy 
magánszemélyekhez. Ezek a „monográfiák” a borsodi szénbányászat má-
sodik világháború utáni korszakának legfontosabb dokumentumai közé 
tartoznak. Az üzemtörténeti események részletezése mellett minden szak-
területre kiterjedő kimutatásokat, valamint nagyméretű, behajtogatott tér-
képeket és műszaki rajzokat tartalmaznak.  
     Az archívumok mélyén szunnyadó, forrásértékű összefoglalókat azon-
ban a kutatók még alig hasznosították, meglétükről valószínűleg csak ke-
vesen tudnak. Hogy felhívjuk rájuk a figyelmet, a Bányászattörténeti Köz-
lemények lapjain már korábban (a 2010/2. számban) közreadtuk az Or-
mosi Bányaüzem 1968 és 1981 közötti időszakának anyagát. Ezúttal egy 
másik vállalati egység, a Szuhavölgyi Bányaüzem történetét ismertetjük, 
szintén az említett évekből. A közlés alapjául a rudabányai Bányászattör-
téneti Múzeum gyűjteményében őrzött, gépelt, sokszorosított, bekötött mun-
ka szolgált. 
     A szövegben csupán néhány apró helyírási korrekciót végeztünk. (A 
hajdani, sajnos meg nem nevezett készítőket dicséri, hogy a borsodi üzem-
történeti monográfiák stílusa, nyelvezete, helyesírása többnyire kifogás-
talan.) A technikai okokból közölhetetlen táblázatokra és térképmellékle-
tekre utaló részeket elhagytuk, ezeket a helyeket pontozással jelöltük.  
 

_______________ 
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     1968-ban a Szuhavölgyi Bányaüzemhez még négy termelő ak-
na tartozott: Kurityán, Felsőnyárád II., Szeles III., illetve a folyta-
tást képező Szeles IV. és Feketevölgy. 
     Kurityán már 1968-ban leáll; Felsőnyárád II. 1970-ben hozza 
kia az utolsó csille szenet; a Szeles IV. aknaüzemet 1977. január 
1-től a Bükkaljai Bányaüzemhez csatolják, s így mutatóit csak 1976 
végéig ismertetjük itt. 
     A Feketevölgyi aknaüzemek II. sz. lejtősaknája 1956 óta ter-
melt, de 1978-ban már leállt, s így megmaradt Feketevölgy I. akna-
üzem, amely áll egy szállító lejtősaknából, egy függőleges személy- 
és anyagszállító aknából, egy légaknából és egy táróból. 
     Tehát a Szuhavölgyi Bányaüzem 1977-től kezdve egyaknás üzem. 
Mint külön részleg, hozzá tartozik egy Központi Fúrócsoport, a Sa-
jókazai Központi Robbanóanyag-raktár és egy építési részleg. 
     A bányaüzem igazgatja: Kovács Ferenc 1963-tól 1977. V. 1-ig, 
Sztermen Gusztáv 1977. május 1-től; főmérnöke: Sztermen Gusz-
táv 1963-tól 1977. IV. 30-ig; Pazsák János 1977. V. 1-től; vezető köny-
velő: Redovai István. 
     Az üzemvezetőség székhelye változatlanul Kurityánban van. 
     A Szuhavölgyi Bányaüzem a vizsgált időszakban műszakilag 
és szociális vonatkozásban is lényeges fejlődést ért el. 
     A termelés 1968-1981 között 11,9 Mt, ami évi átlagban 850 et-
nak, napi átlagban pedig 2810 t-nak felel meg. A legnagyobb ter-
melés 1976-ban volt 966,0 e t-val. 
     A termelés egyenletes volt, csak akkor esett vissza rövid időre, 
amikor Szelest elcsatolták. Az utolsó két évben rétegvíz okozta 
nehézségek befolyásolták a termelést. 
     A geológiai viszonyokkal kapcsolatban megjegyezzük, hogy a 
széntelepek a II-től a VII-esig megvannak, azonban egyelőre csak 
a IV. és az V. műrevaló. Ezekben is folytak a műveletek. 
     Az időszak elején 55,2 km volt a nyitott vágathossz, a végén 49,4 
km. 
     A minőség 14 év alatt 2934 kgcal-ról 2543-ra esett vissza, a dur-
vaszén kihozatal 58,5 %-ról 28,4 %-ra kocka-darabos arányban. 
     Az összüzemi teljesítmény 1,538 t/mü-ről 2,142 t-ra emelkedett. 
Ennek megfelelően az átlagos állományi létszám 2547 főről 1740 
főre csökkent (ebből 144 fő nem fizikai). 
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     Az önköltség az 1968. évi 258,83 Ft/t-ról 1981-ben 587,52 Ft/t-
ra emelkedett, az átlagár 253,85 Ft/t-ról 637,62 Ft/t-ra. 
     A szociális helyzetre jellemző a kedvező lakáshelyzet. Az utol-
só 6 évben 300 dolgozó jutott lakáshoz: 57-en tanácsi, 118-an 
akciós saját lakáshoz és 125-en családi házhoz. 1981-ben még kb. 
100 dolgozó igényelt lakást. 
     Természetesen az aknák leállása következtében megváltozott a 
közlekedési helyzet. Az utolsó években kb. 1500 fő VOLÁN mun-
kásszállító autóbuszon jár munkába, mégpedig 43 községből, az 
összlétszám 86 %-a. 
     A munkásszállót – mivel nem vették igénybe – megszüntették, 
és fiatal házasok részére garzonszállót alakítottak belőle. 
     1968-ban elkészült a feketevölgyi 1800 fős fürdő, ami még 9,0 
MFt beruházási ráfordítást igényelt. 
     A dolgozókat védőruhával látják el, amit legalább kéthetenként 
váltanak. A ruhát tisztítják és javítják. 
     A dolgozók étkeztetését a Bükkvidéki Vendéglátó Vállalat biz-
tosítja, azonban az utóbuszon közlekedők – a határozott menetidő 
miatt és más okból is – nem veszik igénybe; jelenleg maximum 
150 fő étkezik az üzemi étteremben. 
     Az egészségügyi szolgálatot az ott letelepedett üzemorvos főál-
lásban látja el. 
     Kiemelkedő az üzemnél uralkodó demokrácia, amelynek szel-
lemében minden tervet, problémát megtárgyalnak a dolgozókkal.  
     A munkaversennyel kapcsolatban megemlítjük, hogy 1981-ben 
80 brigád kötött szocialista brigádszerződést – 1093 taggal. Eddig 
80 esetben nyertek különböző kitüntetéseket. A Frankel Leó front-
fejtő brigád 5 év alatt 2,1 Mt szenet adott. 
    Az üzem az 1967, 1969, 1974, 1975 években Élüzem címet nyert, 
1976-ban és 1979-ben elismerő oklevélben részesült. 
    Az üzemi eseményeket és a fejlődést az aknáknál ismertetjük. 
     A biztonsági helyzetre vonatkozólag ki kell hangsúlyoznunk, 
hogy a vizsgált időszakban 11 halálos baleset történt – főleg omlás 
következtében. A részleteket az aknáknál közöljük. 
     Az üzemvezetőségnél működő központi csoportok: 
     Az építészeti részleg. Létszáma 48 fő. Munkái között Fekete-
völgy, Szeles IV. külszíni létesítményeinek, a balatonszemesi gyer-
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meküdülőnek, a jósvafői gyógyüdülőnek stb. építése, karbantartá-
sa, bővítése és egyéb vállalati feladatok szerepelnek. 
     A központi fúrócsoport 36 főből áll. Tevékenységi körébe kuta-
tó és műszaki fúrások, talajmechanikai kutatások, földalatti vízle-
csapoló fúrások tartoznak. Felszerelése egy Ziff-650-es mélyfúró 
berendezés és egy URB típusú fúrókocsi. Az üzem szeretné a fú-
rócsoport munkáit kiszélesíteni, a berendezéseket korszerűsíteni. 
     A központi robbanóanyag-raktár 18 fős személyzettel, akik kö-
zül 12 fő fegyveres szolgálatot teljesít. A Sajókazán lévő raktár évi 
18 MFt-os forgalmat bonyolít le. A MÁV-vonal megszűntével a 
robbanóanyagot a leállított Szuhakálló II. akna állomáson rakják 
ki a vagonból, és innen gépkocsival szállítják a főraktárba. 
     A Bányaüzem nagy gépesítettsége folytán az állományban lévő 
gépek bruttó értéke 364 MFt, az iparos létszám 394 fő. Az üzem 
állóeszköz állománya 626 MFt értékben van nyilvántartva. 
     Kulturális téren hiányolják korszerű kultúrház létesítését. A 
régi kurityáni kultúrházat lebontották, mivel az épület már nem 
volt tartható állapotban. 
     Az 1. monográfia-kiegészítésben ismertettük a kutatási tevékeny-
séget, amely meglepetésszerűen két mélyebb széntelep, a VI. és a 
VII. telep jelenlétét állapította meg. Ott egy földtani hossz-szel-
vényt mellékeltünk. Azóta 30 mélyfúrással pontosabb adatokat sze-
reztünk: a VI. telep kb. 300 m mélységben, változó vastagságban, 
6-7 km2-nyi területen fekszik, a VII. telep átlag 30 m-rel mélyeb-
ben, a VI-os alatt lencsés településben található. 
     A Földtani Osztály becslése szerint a VI. telepben kb. 16 Mt szén-
vagyon állapítható meg, a VII. telep műrevalósága még nagyon két-
séges. 
     Feketevölgy nyilvántartott szénvagyona 1981 végén: a IV. te-
lepben 7,3 Mt földtani, ebből 4,3 Mt kitermelhető, az V. telepben 
22,3 Mt földtani, illetve 11,5 Mt kitermelhető készlet. 
     Feketevölgy II. megmaradt szénvagyonát részben az Ormosi Bá-
nyaüzemhez csatolták. 
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Kurityán 
 
     A bányászat 1968. szeptember 30-án szűnt meg. Az utolsó mű-
szaki vezetője Nemes Gyula volt. 
     A IV. és V. telepet művelték lejtősaknával, táróval, sőt külfej-
téssel is. Az utolsó évben még a táróból kitermeltek az V. telepből 
82.975 t-t, azután a még nyitva lévő vágatokat kirabolták. 
     Az ismert adatok szerint 1918-tól mélyműveléssel 4,7 Mt-t ter-
melt Kurityán (10 év adatai hiányosak), külfejtésből 1,3 Mt-t szál-
lítottak, így összesen mintegy 6,0 Mt-t termelt. A bányászat álta-
lában gazdaságos volt, csak 6 év alatt haladta meg az összköltség 
az eladási árat, amikor vetőzónákban folyt a termelés. 
     Kurityán acéltámos kézi frontfejtéssel dolgozott, és 1968-ban 
frontból 74,3 e t-t, elővájásból 8,5 e t-t hoztak ki, és volt némi kam-
rafejtés is. A fűtőérték 2859 kalória, hamutartalom 22 %, durva-
szén 53 %. Az összüzemi teljesítmény 1,592 t/mű[szak]. Az ön-
költség 234,85 Ft/t volt, az eladási ár 236,16 Ft/t. 
     Felszabadult 223 főnyi dolgozó (ebből 31 alkalmazott), akiket 
főleg Feketevölgyön helyeztek el.  
     Kurityánban számottevő szénvagyon nem maradt. 
     Az üzemi épületeket részben a Habselyem Kötöttárugyár, rész-
ben a Borsod megyei Kézműipari Vállalat, részben a Községi Ta-
nács vette át. 

 
Felsőnyárád II. 

 
     A felsőnyárádi II-es lejtősakna 1970. március 31.én fejezte be 
működését. A BSZ egyik legjobb aknaüzeme volt, úgy az önkölt-
ség, eladási ár, mint a frontművelésre való áttérés és a folyamatos 
szállítás szempontjából. 
     A vizsgált időszakban az aknavezető főmérnök Varga Gusztáv 
volt. 
     Az aknaüzem az utolsó 2 és ¼ év alatt még 461.206 t jó minő-
ségű V. telepi szenet termelt a legjobb önköltséggel… 
     A Szuha-patak és néhány külszíni objektum védelmére kb. 1,1 
Mt szénpillér maradt benn. 
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     Az üzemi épületet a Községi Tanács vette át. A szocialista bri-
gádok részére kialakított klubhelyiség is megszűnt. 
     Az 1968-1970. évi mutatók a következők: 
 

    1968            1969              1970 
 

Termelés évi e. t.  220,6          207,5              33,1* 
Termelés napi t   785             736        11* 
Termelés frontf. évi e. t. 200,8          193,9              29,6** 
Termelés kamraf.évi e. t.     3,7              0,5                2,1 
Termelés előv. Évi e. t.    16,0            12,3                1,4 
 
Fűtőérték kgcal/kg            3044     3074             3039  
Hamu %     19,05          19,00            18,95 
Durvaszén %     62,58          60,90            59,90 
Teljesítmény t/műszak            1958     2179             2056 
Önköltség Ft/t                             208,98        194,23         212,75 
Átlagár Ft/t    278,36         291,93         297,44 
Létszám fő   535              463                59 
Nem fizikai     63          56     - 
Nyitott vágat km 9,5               3,4              - 
 

*   V. telepi szén 
** 12 % fa-, 88 % acéltám-biztosítással 

 
Szeles III. 

 
     A Sajótól É-ra fekvő szénterület művelése fokozatosan haladt 
K-i és a Sajó felé D-i irányban. A Szeles I. akna a sajókazai bánya-
mező folytatásában a IV. és V. telepet művelte. Szeles II. ugyan-
csak folyamatosan táróval É felé haladva kizárólag V-ös telepet 
fejtett. Két bánya 1943-1964 között kb. 3 Mt szenet adott.  
     A Szeles III. lejtősakna a fentiektől D-re 192-ben indult meg, 
és D-i irányban megközelítette a Sajót, K-i irányban pedig a Ka-
zincbarcika-rudabányai vasút védőpillérét. 
     A műveletek az V. telepből áttolódtak a IV. telepbe, mivel az V. 
telepnek a fűtőértéke nagyon alacsony volt. A fejtés általában front-
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tal történt. 1967 végéig a III. lejtősaknából mélyműveléssel 1,1 Mt 
jött ki, a külfejtésből eddig 0,725 Mt. 
     1968-1976 között Szeles III., illetve Szeles IV. még a Szuhavöl-
gyi Bányaüzemhez tartozik, tehát itt rögzítjük a történelmi adato-
kat. 1976 végén a Bükkaljai Bányaüzemhez kerülnek, és ott folytat-
juk az ismertetést. 
     Aknavezető: Bodnár György  1967. I. 1. – 1969. II, 14-ig. 
   Tóth József   1969. II. 15. – 1976. X. 14-ig. 
   Nagy András   1976. X. 15-től. 
     Szeles III. a vizsgált időben a IV. telepet fejtette, melynek a mi-
nősége itt nem volt olyan kiváló, mint pl. Rudolf aknában. Így az 
árbevétel csak néhány esetben érte el az önköltséget. 1976 végéig 
a szelesi bányák 7,6 Mt szenet adtak a népgazdaságnak, ebből a 
vizsgált utolsó 9 évre 2,9 Mt esik… 
     Szeles III-as akna… 1975-ben leállt, mert a földalatti szállítás 
már Szeles IV. felé történik. Ennek következtében a külszíni szál-
lítás is nem normál vasúton, hanem tehergépkocsikkal folyik a 
Központi Osztályozóhoz. 
     A földalatti műveletek folyamatosan haladtak K-i irányban. 
1968i-ban a IV. fővonal frontfejtésében KWB-2. típ. Lengyel ma-
róhengerrel folyt a jövesztés gépesítésének a kísérlete. Itt hat hó-
nap alatti tapasztalat nyomán olyan technológiát fejlesztettek k, 
hogy még abban az évben komplex gépesítésű frontot telepítenek 
a VI. fővonal bányamezejében. Előzőleg Alberttelepen tanulmá-
nyozták az önjáró biztosítást. 
     A KWB-2 maróhengerrel sok üzemzavar volt, a Dobson önjá-
rókkal nem volt különösebb baj. Amikor KSV-A-80-as maróhen-
gert szereltek be, az üzemelés ellen nem merült fel kifogás. A ma-
rótárcsa 620 mm-es fogásmélységgel 1,10 m-es vastagságban jö-
vesztett, a fennmaradó 0,3-0,5 m-es főteszenet lerobbantották. A 
gépfülkét robbantással és acélbiztosítással készítették elő. 
     191-ben teljes telepvágással kísérleteztek, de ez nem vezetett 
eredményre, és visszatértek az 1,1 m-es tárcsához. Ezzel a mód-
szerrel dolgoztak 1974-ig, amikor befejezték a vasúti töltés védő-
pillérjéig terjedő mező művelését. 
     A szállítás a következőképpen történt: a III. lejtősaknában vég-
telen kötélszállítással jött ki a szén a külszínre, itt egy gumiszalag 
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vitte fel a rakodóbunkerbe, ahonnan MÁV vonalon került a Köz-
ponti Szénosztályozóba. A fővonalon végtelen kötéllel vonatokban 
szállítottak, a frontfejtésekből gumiszalag szállította a szenet a fő-
vonalig. A K-i fővonal folytatásában a K-i ereszkével a vasút alatt 
keresztvágatszerűen áthaladva elvégzik a védőpillértől K-re eső ú. 
n. M-mező feltárását és előkésítését. Itt már 1973-ban telepítenek 
frontfejtést az előző években kialakított technológia szerint. 
     1974-benkísérleti jelleggel KM-87-E-II. típ. Szovjet biztosító-
berendezést vezetnek be az elhasználódott Dobsonok helyett KB-
125Z típ. Maróhengerrel. A Dobson önjáró továbbra is használat-
ban maradt.  
     1976-ban kerül sor a Fletcher-Husky típ. Önjáró berendezés ki-
próbálására. A KB-125Z típusú jövesztőgép 700 mm-es fogással, 
oda-vissza vágással teljes telepvastagságban vágja a szenet. 
     Az egyéb frontfejtésen KWB-3D típ. jövesztőgép üzemel. A 
Dobson önjárók még mindig üzemben vannak. 
      A komplex gépesítés Szelesen sikerrel járt. A feltétel volt a meg-
felelő frontsebesség, ellenkező esetben a vízcsepegés fellazította a 
talpat. Szeles IV. lejtősaknák elkészülte után a szállítást ide tették 
át, és a beszállás is innen történt. 
     A kiszállást gumiszalagon elsőként a Borsodi medencében itt 
vezették be. 
     A K-i mező feltárása a lejtaknáktól kiinduló K-i fővonallal és 
gumiszalagvágattal hamarosan megindult, úgy, hogy 1977-ben meg 
lehetett kezdeni a frontfejtést. A fejtési mezőket a vetőrendszerrel 
párhuzamosan alakítják ki, úgy, hogy a frontoknak 250-300 m-es 
kifutást biztosítanak. 
     A lejtősaknáktól Ny-ra is kihajtottak fővonalat és gumiszalag-
vágatot, amelyre ráfűzték a már kialakított fejtési mezőt. 
     A K-i mező feltárása a K-i fővonal-párral, a K-i 2. kutatóvágat-
párral és a K-i 1. kutatóvágattal folyamatban van. A szállítás a fron-
tokról a Ny-i gumiszalagvágatra erre merőlegesen dolgozó gumi-
szalag-vágatokból történt. A frontokon és a front-alapvágat front-
közeli szakaszán páncélkaparó működik. Ezzel a módszerrel szál-
lítanak a K-i mezőben is. 
     A vágathajtás… elsőrangú fontosságú. A lejtaknák alatti fontos 
bányatérségektől eltekintve a biztosítás TH ívekkel történik. A 
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front-alapvágatokban a szelvény megnagyobbodott 3,5 m átmérő-
jűre, mivel a gumiszalag mellett csilleszállítási lehetőség is van. 
     1977-től F-gépekkel hajtják a vágatokat. Az átlagos, egy gépre 
eső kihajtás havi 95 m volt, de előfordult havi 250 m-es előrehala-
dás is. 
     Az átadáskor, 1976 végén, 13,1 km volt az összes nyitott vágat-
hossz, 48.5 %-ban tartósan biztosítva. 
     Az aknaüzem teljes létszáma 610 fő volt (40 nem fizikai). A 
munkaversenyben Szeles-akna 1976-ban „Kiváló Akna” címet ka-
pott. 
     Szelesen 1968 és 1976 között (9 év alatt) 5 sajnálatos halálos bal-
eset történt: 
     1968. április 23-án Juhász István frontmestert a fronthomlok lán-
cos vonszolójának meghajtó-motorja az acéltámhoz nyomta és ha-
lálát okozta. 
     1970. augusztus 27-én Lévai István vájárt a fővonal átácsolásá-
nál bekövetkezett főteomlás halálosan megsebesítette. 
    1970. október 14-én Balázs István villanyszerelő kábelt szerelt. 
Közben ezt valahol bekapcsolták, és ő halálos áramütést szenve-
dett. 
     1971. június 16-án Béres István vájár front-légvágat omlasztá-
sánál történt főteszakadás következtében meghalt.  
     1971. július 23-án Berki Géza vájárt a láncos vonszolóban szál-
lított fa agyonütötte. 
     Szeles III. akna használható épületeit, a raktárt, az irodát, a mér-
legházat 1975-ben könyvjóváírással a Borsodmegyei Kézműipari 
Vállalat átvette, a többi létesítmény lebontásra került. Az iparvá-
gányt, a normál vasutat felszedték, a lejtősakna ideiglenesen nyit-
va maradt az esetleges vízmentesítés céljából. 
 

Feketevölgy II. akna 
      
     A lejtősakna-pár mélyítését 1953-ban kezdték meg, a fejtés a 
IV. telepben 1956 végén indult. Az előző kötetben ismertettük a 
nehézségeket, amiket a IV-V. telepek közötti kb. 30 cm vastag, 
vízdús homokréteg okozott. De vízdús homokréteg volt a IV. telep 
felett is. 
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     1959-ben sikerült egy ereszkepárral lejutni az V. telepre, és 
1961-ben megkezdték a feltárást. 
     A IV. telepben 1960-ban vezették be a frontfejtést, az V. telep-
ben 1964-ben indult meg a frontművelés. Itt előzőleg le kellett csa-
polni a fedüben lévő feszített vizet, de még így is sok nehézséggel 
kellett megküzdeni a frontfejtés előrehaladásánál. 1964-ben meg-
szűnt a IV-es telepi fejtés, és azóta csak az V. telepet művelték, 
ami a fűtőérték lényeges csökkenését idézte elő. 
     Az V. telepben Diesel mozdonyszállítást vezettek be. 
     Feketevölgy II. akna 1968-ig 1,48 MT szenet szállított, 1968-
tól 1978-ig 1,93 Mt-t, tehát összesen 3,41 Mt-t. A IV. telep fűtőér-
téke átlagban 3110 kgcal/kg volt. 
     Aknafőmérnök: Kramár Tibor, 1966-1970. márc. 31-ig; Berta-
lanffy Béla 1970. IV. 1. – 1976. XII. 31.; Kálmán László 1977. I. 
1. –. 
     Feketevölgy II. akna az I. aknával egy aknaszervezetben dolgo-
zott, közös irányítással és adatnyilvántartással. 1977-től kezdve egy-
aknás bányaüzem lett a Szuhavölgyi Bányaüzem. Így a szervezeti 
séma értelmében az akna felelős vezetője az üzemi főmérnök és 
egyik helyettese, a fent megnevezett Kálmán László…  
     A II. lejtősakna műveleteit első monográfia-kiegészítésünkben 
részletesen ismertettük. A fejtést 1956-ban kezdték meg a IV-es te-
lepben kamrákkal. Frontfejtésre 1960-ban tértek át. és 1961-től fő-
leg, 1969-től pedig kizárólag fronttal jövesztettek… 
     A II. aknai műveletek a IV. telepben már 1964-ben befejeződ-
tek, és csak az V. telepben folyt a termelés. Az V. telepi fővonal és 
a K-i fővonal szállítását Diesel-mozdony látja el, a DNy-i eresz-
kében és lejtősaknában végtelen kötélszállítás volt… 
     A két akna részletes ismertetését Kovács László üzemi főmér-
nök-helyettes elkészítette, melyeket mellékletben csatolunk. Ezek-
ből néhány fontos adatot itt kiemelünk: 
     Feketevölgy II. aknában 1968-ban a frontfejtés 90 %-ban acél-
tám-, 10 %-ban fabiztosítással haladt. Azonban kísérleti üzem folyt 
KWB-2. típusú maróhengerrel is, amely a fronti termelés 7 %-át 
adta. Akkor még kamrafejtés is volt 3 %-ban. 1969-ben csak rob-
bantásos fronttal jövesztettek, 1970-ben KB-125z típusú maróhen-
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ger a frontfejtés 29 %-os jövesztését biztosította. Ebben az évben 
alkalmaztak először önjáró biztosítást még pedig Dobsont. 
     A vágathajtásban 1968-ban az összes szénelővájás 21 %-át F5-
ös géppel végezték. Ettől kezdve ez az arány erősen növekedett; a 
nyilvántartásban Feketevölgy I. aknáéval együtt szerepel. 
     Az V-ös telepi műveleteket megnehezítette a telep fölött elterü-
lő vastag vízdús homokréteg. A frontok előrehaladásakor az om-
lásból befolyó víz igen sok nehézséget okozott. Ezért be kellett ve-
zetni az elővíztelenítést, még pedig az elővájásokban perforált és 
szűrőzött főtekutak segítségével. 
     Itt megemlítjük, hogy a Beruházási Osztály (Turcsányi László) 
szerkesztésében 1981-ben tanulmány jelent meg a fejtést megelő-
ző vízlecsapolás gazdaságosságáról. Eszerint Feketevölgyön a 74-
156 m-es homlokhossz és az V-ös telep fölött 12 m-nyi vastagság-
ban kezdődő, 26 m vastag vízdús homokréteg mellett 2-10 hónap 
között változott az elővíztelenítés időtartama. A lecsapoló fúrások 
távolsága egymástól maximum 25 m. A számítás szerint a hosz-
szabb víztelenítési idő (például másfél év) fokozza a gazdaságos-
ságot, annak ellenére, hogy a korai vágathajtás és fenntartás költ-
ségei magasabbak a hagyományosnál.      
     A kb. 6 m vastag V-ös telepből csak a 2,2-2,9 m-es felső padot 
fejtik. 
     1971-ben a Ny-i mezőben KR-1 típusú csehszlovák maróhen-
gerrel kísérleteztek acéltámos biztosítás mellett. Az eredmény va-
lamivel jobb volt a kézi fejtésénél. 
      1972-ben a Ny-i szárnyon kétszárnyú – maróhengeres és rob-
bantásos – front üzemel, de csak rövid ideig. A főtevíz sok nehéz-
séget okoz, zsompba gyűjtik és szivattyúval elszállítják. A frontok-
ról a szenet gumiszalaggal szállítják földalatti bunkerba és innen 
mozdonnyal tovább a lejtősaknához. 
     A jövesztéshez KWB-2 és KB-125z típusú maróhengert hasz-
nálnak. 
     1973-ban a Ny-i mezőben folynak a műveletek. A főtevíz okoz-
ta nehézségek miatt főleg kézi frontművelés folyik. 
     1974-ben a K-i szárnyon KB-125z csővezetéses jövesztőgéppel 
üzemelnek, Bretby csatornával. Itt megint két vető és főtevíz za-
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varja a gépesített frontot, újból robbantásos művelésre kellett át-
térni. 
     1975-ben a Ny-i bányamező műveletei befejeződnek, és 1976-
tól az ún. K-i fővonal ormosi szakaszán folynak. A II-es akna ter-
melése lecsökken, és 1979-től az I-es akna adja az össztermelést. 
     A Feketevölgy II. akna a leállítása után nyitva maradt, mivel az 
V. telepi főszivattyú továbbra is üzemel. Ugyanis a II. akna V. te-
lepi mezeje a Mánik-féle bánya öregségi bányaműveletein keresz-
tül közvetlen összeköttetésbe került Ormos VII. akna bányameze-
jével, és a II. akna ÉK-i szénterületét Ormos VII-hez csatolták. 
Ezen kívül Feketevölgy II. árvízveszélyes terület alatt művelt, te-
hát a szakadásokon keresztül bejuthatna az árvíz a bányába. Így a 
szállító, légakna és kb 7 km vágat még nyitva van… 
     A vizsgált időszakban Feketevölgy II. aknában 2 halálos bal-
eset történt. 
     1970. szeptember 14-én Basa Ferenc vájár elővájásban az F5-
ös vágathajtó gép váratlan megindulása következtében halálosan 
megsérült. 
     1975. január 4-én Sipos Bálint vájár kézi biztosítású fronton fő-
teomlás következtében meghalt. 

 
Feketevölgy I. akna 

 
     A BÁTI által készített beruházási program alapján az üzemi lé-
tesítmények kivitelezése 1953-ban indult meg. A függőleges akna 
a IV-es telepig jutott le, de az V-ös telepig nem tudták tovább mé-
lyíteni a IV-es telep alatti, feszített vizet tartalmazó homokréteg 
miatt. Így a műveletek a IV-es telep szintjén indultak meg. 
     Az I. sz. lejtősakna is csak a függőleges síkban történő irány-
töréssel juthatott le a IV. telepig. A mélyítések nehézségeit részle-
tesen ismertettük az 1967-es monográfia-kiegészítésben. 
     Nagyobb időmegszakítással 1963-ban indultak meg a földalatti 
munkák, és 1967 végéig elkészült a +63-as szinti villamosmozdony 
szállítóvágat a IV. telepi műveletek részére és ebből kiindulva a 
Ny-i fővonal az V. telep feltárására. 
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     A Ny-i bányamező V-ös telepének előkészítésére 1971-ben be-
ruházási program készült 45,5 MFt-os előirányzattal, amit a válla-
lat igazgatósága 1972-ben módosítással jóváhagyott. 
     A KBF a Felsőnyárád I. védnevű bányatelek bővítését 1969-ben 
engedélyezte… A bővítés területén csak az V. telep fejlődött ki 5-
7 m vastagságban, amiből csak a 2,7 m-es felsőpad jó minőségű. 
A beruházás célja volt a 3000 t/nap termelési kapacitás biztosítása. 
     A már meglévő Ny-i alapvágatot meghosszabbították 870 m-
rel. A szelvénye 3,6 m belső átmérőjű idomkő-falazásnál, illetve 
4,0 m átmérőjű TH-biztosításnál. A személy- és csilleszállítás funk-
ciójának biztosítására 250 fm hosszú rakodót képeztek ki 4,2 m át-
mérőjű idomkő-falazással. 
     A légpárhuzamos 3,8 m átmérőjű vágatszakasz TH-biztosítás-
sal 835 m hosszban készült el. 
     A fenti munkákat legnagyobbrészt az Aknamélyítő Vállalat vé-
gezte, a kivitelezés 27,6 MFt-ba került.  
     A diagonális szellőztetés részére a Ny-i alapvágat légpárhuza-
mosának végpontján 102 m mély légaknát létesítettek 3 m belső át-
mérővel, beton idomkő biztosítással. Ennek az ún. jákfalvai légak-
nának a mélyítését az Aknamélyítő Vállalat végezte. Költsége 4,8 
MFt volt. A légakna 1977-től üzemel. A szellőztetés befúvó, 330 
m3/p teljesítményű ventillátorral történik, amely 160 mm túlnyo-
mással nyomja be a levegőt. 
     A függőaknai ventilátor teljesítménye 2500 m3/p volt, 250 mm-
es depresszió mellett. Ez tartalékul szolgál. 
     A beruházási program szerint megvalósult a szállítás gépesítése 
4,0 MFt ráfordítással, széntároló gurító és hozzávezető szalagvá-
gat 2,3 MFt-ért, külszíni energiaellátás, hírközlés stb. 4,0 MFt 
költséggel. Végül itt szerepelt a régi Mánik akna újranyitása, 1,8 
MFt-os földalatti és 0,6 MFt-os külszíni munkákkal. 
     Az I-es akna termelése 1970-ben indult meg a IV. telepben. 
Már az első évben 214 e t-t szállított, és ettől kezdve a termelés 
egyenletesen emelkedett az 1979. évi csúcsig, amikor 947 e t-val 
megközelítette az 1 Mt-t. 
     1972-ben megindult az V. telep művelése is, és 1975-től kezd-
ve csak ebben termelnek. 
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     A Feketevölgy II. lejtősakna 1978-ban leáll, és ettől kezdve csak 
az I. lejtősakna termel… A teljesítmény az 1979. évi 2573 t/mű-
szakig fokozatosan emelkedett, a gazdaságosságot 1976-ban érte 
el az üzem. 
     A gazdaságosságra befolyással van a sok vágathajtás. Nem csak 
a sok fővonalat kellett kihajtani, hanem a frontelőkészítést a fejtést 
megelőzően korán kell elvégezni az elővíztelenítés megkezdése és 
a tektonika tisztázása végett. Így Feketevölgy I-II. akna összes nyi-
tott vágatának a hossza 1968-ban 19 km volt, 1981-ben pedig 49,4 
km (99 % tartósan biztosítva). 
     A fejtési teljesítményt javította a frontfejtések nagy kifutási hosz-
sza, amely – ha vető nem zavarta meg – elérhette az 1 km-t is. A 
IV-es telepben csak kb. 500 m-es kifutású frontok alakultak ki. 
1970-ben a IV-es telepben Dobson önjáróval és KB-125z típusú 
maróhengerrel megindul a teljesen gépesített frontfejtés. Vetők za-
varják a folyamatos műveleteket. A Dobson önjárónál csak a telep 
alsó részét jövesztették maróhengerrel, a felsőt robbantással kellett 
utánafejteni. 
     Ezért 1971-ben KM-87.E típusú szovjet önjárót építettek be, mely 
a teljes magasság jövesztését tette lehetővé. Azonban elég sok prob-
léma merült fel vele. 1972-ben tovább folyik a IV. telepi frontfej-
tés a fenti berendezésekkel és szovjet láncos vonszolóval. A maró-
henger torlasztólappal tölti a szenet a vonszolóra. Itt megemlítjük, 
hogy a szállítás menete a következő: a front-alapvágatban kaparó, 
majd gumiszalagsor, villamos mozdonyszállítás a lejtősaknai bun-
kerig, innen gumiszalag a külszínig, ahol 53 t-s MÁV vagonokban 
kerül a szén a Központi Osztályozóba. 
     A főtéből csepegő víz néhány hónapig sok bajt okozott a von-
szolón és a gumiszalagsoron, ezt próbálták fűrészpor-szórással meg-
szüntetni. Amikor a csepegés megszűnt, a viszonyok megjavultak. 
     1972-ben indul meg az V. telepben az első frontfejtés Fletcher 
önjáróval, EW-170 L maróhengerrel és EKF-2 kaparóval. Előző-
leg a fronti vágatokból elővíztelenítést végeztek. 
     Az elővájások 2 db F-5-ös és 2 db F-6H géppel folynak. Ebben 
az évben 3022 m-t hajtottak ki. 
     1973-ban a IV. telepi műveletek 5 fronton oda-vissza vágással 
jó eredménnyel haladnak egy kivételével, amely kb. 100 m-t dő-
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lésben lefelé haladóan állandó víztelenítési gondokkal küzdött. A 
vizet csorgával vezették a zsompba. A frontkifutási hossz 650 m. 
Az V. telepben az É-i frontmezőt fejtik. 
     1974-ben a IV. telepi műveletek megszűnnek, a biztosítóegysé-
geket Szeles-aknára szállítják. 
     A frontfejtés az É-i mezőben folyt oda-vissza teljes szelvényű 
jövesztéssel. Külön gépfülkét nem képeznek ki. A talpon összegyűj-
tött főtevizet 2-3 db BIBO szivattyúval nyomtatják a légvágaton át 
az V. telepi zsompba. Az anyag a Ny-i II. összekötő vágaton át vég-
telenkötelű vitlaszállítással kerül az V. telepi gyűjtővágatba, innen 
kézi csillézéssel az V. telepi anyagbeadó vágatba, majd végtelen kö-
téllel a légvágaton át a fejtési homlokig. 
     1975-ben két Fletcher típusú front EW-170 L maróhengerrel, jó 
teljesítménnyel üzemel. A fronthomlok 130-150 m-t is elért. 
     A megnövekedett szállítás néhány szűk keresztmetszet feloldá-
sát követelte meg… Közös anyagbeadó, külön szállítóvágat szol-
gálta ki a frontokat. A mozdony-szállítóvágat sínjeit 23,6 kg-osra 
cserélték át. A lejtősakna alatt kerülővágatot képeztek ki két kör-
buktatóval. 
     Az 1976-77-es év újabb fejlődést jelent a bánya történetében. A 
komplex gépesítési frontok teljesítményei alapján a vállalat Feke-
tevölgy I. aknának minta-bányává való kialakítását tűzte ki célul, 
végeredményben 1 Mt-s évi termeléssel. A fronton VOB-HP-102/e 
típusú páncélpajzs, EDW-340 L típusú kéttárcsás maróhenger fo-
gasléc-vontatással, ÉKF-3 és Rybnik típusú láncos vonszolók biz-
tosították a jó teljesítményt. A villamos-mozdonnyal való szén-
szállítást gumiszalagsor-szállítás váltotta fel, a lejtősaknában a gu-
miszalagot kettéválasztották 450 t/ó kapacitással. A bányában be-
vezették a gumiszalagon való személyszállítást 1860 m hosszban, 
és 300 t-s tárolót alakítottak ki, a meghajtó-motorokat nagyobb tel-
jesítményűekre cserélték át, a front előrehaladási sebessége napi 
3,2-4,2 m-re emelkedett. 
     Az elővájások az F gépekkel jól haladnak, és az innen kikerülő 
széntermelés eléri az évi 100 et-t. 1978-ban tovább tart az É-i me-
ző komplex gépesítésű művelése, amit közben vetők és főtevíz ne-
hezítenek meg. 
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     A szénszállítás a munkahelytől a vagonba töltésig gépesítve és 
nagy részben automatizálva van. Az anyagszállítás a függőleges ak-
nán át, a bányában villamos – végtelen kötél – vitlaszállítással tör-
ténik a frontig. 
     A vízemelés a fronti légvágaton a IV-es telepi főszivattyú-állo-
másig, majd innen 5000 l/perc teljesítményű szivattyúval fúrtlyu-
kon át a külszínig történik. A vízhozam 3m3 m/p. 
     A szellőztetés a jákfalvai légaknától diagonálisan, fúvólag jól 
működik. 
     Megindul a Ny-i fővonaltól D.re eső mezőnek komplex front-
fejtéssel való művelése. 
     Ebben az évben sikeres kísérletet végeztek a fronthomlok előtti 
párhuzamos vágaton való frontáthaladással. A folyosót előzőleg az 
ácsolatok eltávolításával egyidejűleg sózott és cementtejjel kezelt 
aprószénnel betömedékelték. Ez az eljárás, bár nem olcsó, lehető-
vé tette a kb. 800 m-es kifutási hossz megszakítás nélküli elérését. 
     1979-ben érte el az aknaüzem a maximális termelést. A bánya-
műveletek súlypontja áthelyeződik a D-i mezőre. 
     1980-ban már mutatkozik a nagy fejtési sebesség hatása az elő-
vájások lemaradásában. Bár 7 db vágathajtó-gép állt rendelkezés-
re, és 1979-ben 8,1, 1980-ban 7,6 km vágatot hajtottak ki, a front-elő-
készítettség szűk keresztmetszetet jelentett, és az elővíztelenítés 
nem volt elég hosszú időn keresztül végrehajtható. 
     A frontokon vetőharántolások 150-200 et kiesést okoztak a ter-
melésben, és ebből kifolyólag gépi üzemzavarok is voltak. 
     1980-tól csak a D-i mezőben folytak a műveletek. 1981-ben 
komplex gépi elővájási rendszert alakítanak ki. Az elszállítás gu-
mihevederrel történik a munkahelyről. Az évi kihajtás 6,5 km volt, 
ami lemaradást jelent az előző évekhez képest. 
     Megkezdődik a K-i ereszkei mező koncentrált előkészítése. Itt 
meg kell jegezni, hogy a vágatszelvény 14 év alatt 70 %-kal meg-
növekedett. 
     A frontmezőben a kétoldalt előzőleg lefejtett területek miatt nyo-
más mutatkozik. A fenntartási munkák szaporodnak. A nehéz TH-
gyűrűket 0,6 m-nyire kell egymástól elhelyezni. 
     A frontok általában ikerrendszerben haladtak. Ez nagyobb tek-
tonizáltság mellett már nem előnyös. 
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     Végül megemlítjük, hogy a feketevölgyi gépesítési és automa-
tizálási eredmények elérésében szerepet játszott a hangos hírközlő 
berendezés, a diszpécserközpont elektronikus számlálóval és az in-
formációs hálózat kiépítése. 
     Létszám tekintetében Feketevölgy I. akna, mint az üzem egyet-
len termelő aknája, a megszűnt aknák dolgozóinak idehelyezésé-
vel eléggé feltöltődött. Mint már említettük, 1981-ben 1740 volt a 
teljes állományi létszám, ebből 144 fő nem fizikai. Azonban a nagy 
gépesítettség nagy iparos-létszámot tesz szükségessé, ami jelenleg 
394 fő. A fenti adatokat az üzem ismertetésénél kiexponáltuk, itt 
azért említjük meg őket, mert előfordul, hogy az üzem létszámhi-
ánnyal küzd. 
     A középtávú munkaversenyben Feketevölgy 1978-ban 1. he-
lyezést ért el, és Kiváló Akna címet kapott. A Kongresszusi Mun-
kaversenyben 1979-ben lett első és újból Kiváló Akna címet nyert. 
A szocialista brigádmozgalomban Kiss Mihály komplex frontfej-
tési brigádja 1974-ben, 1975-ben és 1978-ban Kiváló Brigád címet 
nyert, 1977-benm 1979-ben és 1980-ban vezérigazgatói dicséretet 
kapott, úgyszintén az 1976-1980. évi ágazati versenyben. 
     Feketevölgy I-es aknán 14 év alatt 3 halálos baleset fordult elő: 
     1970. I. 13-án a IV/1. sz. ereszkében elszabadult meddős csille 
Varga Gusztáv vájárt halálosan megsebesítette. 
     1973. XI. 9-én Kozma András vájárt egy acéltámokkal megra-
kott és megszaladt pályakocsi elütötte, úgy, hogy kórházba szállí-
tás után meghalt. 
     1976. XII. 3-án Kopasz János vájárt az V/8. sz. fronton acéltá-
mok kirablásánál az összeborult acéltámok agyonzúzták. 
     Szénvagyon tekintetében Feketevölgy jól el van látva, a földta-
ni és a kitermelhető készletet az üzem leírásánál ismertettük. 
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